
      โครงการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนโครงการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอนในการปฏิบัติราชการ แกบุคลากรในสํานักงาน       ทับซอนในการปฏิบัติราชการ แกบุคลากรในสํานักงาน       
สถิติแหงชาติ สถิติแหงชาติ ((ครั้งที่ ครั้งที่ 11--3 3 จากจํานวน จากจํานวน 12 12 ครั้งครั้ง))

         เผยแพรโดยกลุมงานคุมครองจริยธรรม



        ครั้ งที่ 1 .  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแย งกันระหว างผลประโยชนส วนตนและผลประโยชน
สวนรวม(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของปญหาการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบ ในระดับที่ รุ นแรงขึ้ น  และยั ง สะท อนปญหาการขาดหลั กธร รมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ

                                                  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการในการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติ
ราชการหลายประการ  

               หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน มีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญอันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติ          

ที่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตน หรือ    

ของคนบางกลุมแทน ซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงาน และอาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุดของคนบางกลุมแทน ซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงาน และอาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด
• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเอง เนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตน มีบางครั้งที่ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่                        

แตประเด็น คือ ตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใส และพรอมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติ

หนาที่ของหนวยงาน
• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐ   

ทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางาน และตองพัฒนาวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชน

ทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปด
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางาน หรือการตัดสินใจ กรณีนี้ เรียกวามีการใชหนาที่ในทางมิชอบ หรือแมแตการ     

ฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงาน เนื่องจาก ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ/สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความ

ลําเอียง ไดงาย/แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล/ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม และไมมีผลประโยชนแอบแฝง
                  ครั้งที่ 1/12



 นิยามศัพทและแนวคดิสําคัญ 

  ผลประโยชนสวนตน(private  interest) – “ผลประโยชน”  คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน”         
ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใด เจาหนาที่ประสงค
จะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ  ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) 
และที่ไมเกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary) 

          - ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู
แลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือ
ของท่ีแสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ

          - ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม 
ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคต/ิเลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้

 หนาที่สาธารณะ(public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐ คือ การใหความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest)        

ครั้งที่ 2.

 หนาที่สาธารณะ(public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐ คือ การใหความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest)        
คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอื่นๆ ทีท่ํางานใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษาอาสาสมัคร

 ผลประโยชนสาธารณะ -  คือ ประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุ
ผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และ             
มีประสิทธิภาพ/ทํางานตามหนาที่ตามกรอบ และมาตรฐานทางจริยธรรม/ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมี หรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ/  
ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่/ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการ      
ทําหนาที่/หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน/หลีกเลี่ยงการกระทํา กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูล
ภายใน/หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน/ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจ
หนาที่/ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ขณะท่ีไปหาตําแหนงงานใหม

  ครั้งที่ 2/12



 นิยามศัพทและแนวคดิสําคัญ 

 ผลประโยชนทับซอน (Conflict  of  Interests)  องคกรสากล คือOrganization  for Economic Cooperation and  Development (OECD)

นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ ดังนี้

     ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ

          -  ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดข้ึน

          -  ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แตจริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอน

ประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติ

ตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่นๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง

          -  ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต

 หนาที่ทับซอน (conflict  of  duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท

ครั้งที่ 3.

          -  ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจํา
หนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาด
หรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน  แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มี
กําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่อง
ผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ

          -  ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายใน
บางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสีย คือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ      
ความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุมควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจ  
ทําหนาที่ตองเปนกลาง และกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได

  ครั้งที่ 3/12ตอฉบับหนาตอฉบับหนา




